
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 1 (13) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

TEKNISKA NÄMNDEN 2015-08-31 
Plats  Lomma kommunhus, stora sessionssalen  
Tid Måndagen den 31 augusti 2015 kl. 18.30-20.25, ajournering 

kl. 19.30-19.55 
 

 

Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 
Lennart Månsson (M) 1:e vice ordförande 
Rune Netterlid (S) 2:e vice ordförande 
Åsa Ahlström (M) ledamot 
Ola Ahlqvist (M) ledamot  
Monica Thomhave Jeding (M) ledamot  
Henrik Raneke (M) ledamot 
Gunilla Tynell (FP) ledamot 
Pia Johnson (S) ledamot 
Bengt Göransson (M) tjg. ersättare för Peter Schön 
Mats Falk (S) tjg. ersättare för Anders Danielsson 
 

 

 
Övriga deltagare 

 
Sven Gunnarsson (M) ersättare 
Cecilia Wittrock-Lindoff (M) ersättare  
Joy Nilsson (M) ersättare 
Anders Olsson (FP) ersättare 
Gun Larsson (FP) ersättare  
Rickard Hansson-Frostgård (C) ersättare 
Åke Björkman (S) ersättare  
 
Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef 
Mattias Persson, teknisk chef 
Göran Samuelsson, fastighetschef 
Christine Edenbrandt, kommunsekreterare  
Torvald Kullendorff, ekonom §§ 64-69 
 
 
 

 

Utses att justera Rune Netterlid  

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma, 2015-09-08 Paragrafer  
64-73 

Underskrifter Sekreterare   

  Christine Edenbrandt   
 Ordförande   

  Alf Michelsen  
 Justerande  

 
 

  Rune Netterlid 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Tekniska nämnden   

Sammanträdesdatum 2015-08-31   

Paragrafer §§ 64-73   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2015-09-09 Datum när anslaget 
tas ned 

2015-10-01 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma    

 
Underskrift 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 3 (13) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
TEKNISKA NÄMNDEN  2015-08-31 
 

TN § 64 Dnr TN 2014:481.002 
 
  

Delegationsbeslut och meddelanden 
   
Föreligger förteckning över beslut fattade med stöd av delegation: 
 
Nr Ärende Delegat 

 
69-91 Beviljande av parkeringstillstånd för rörelse-

hindrade år 2015 
 

Kommunvägledare 

 
 

Beslut fattade avseende bostadsanpassnings-
bidrag under perioden 2015-06-01 – 2015-
07-31, diarienummer:  
 

1937 
1010-10 
1282-4 
1435-5 
1537-8 
1866-2 
1875-3 
1899 
1909-2 
1911-3 
1917-2 
1926 
1928 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1937 
 

Handläggare bostads-
anpassnings-bidrag 

 
Föreligger protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämndens arbetsutskott  
2015-06-08 §§ 48-59 och 2015-06-15 § 60  

 
Tekniska nämnden beslutar följande:  
– Tekniska nämnden beslutar att delegationsbeslut och meddelanden läggs till 
handlingarna.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-08-31 
 

TN  § 65 Dnr TN 2014:245.041 
 
 

Månadsuppföljning för tekniska nämnden per juli månad 
 

Ärendebeskrivning 
Månadsuppföljning för tekniska nämnden till och med juli månad 2015 presente-
ras.  
 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-08-17 § 61.  

 
Beslutsunderlag  
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-08-17 § 61.  
– Månadsuppföljning per juli 2015 för tekniska nämnden  

 
Tekniska nämnden besluta följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att godkänna månadsuppföljning för tekniska  
nämnden till och med juli månad 2015. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-08-31 
 

TN  § 66 Dnr TN 2015:198.041 
 
 

Driftbudget 2016 för tekniska nämnden samt plan för ekonomin 
2017-2018 

 
Ärendebeskrivning 
Förslag till driftbudget 2016 samt plan för ekonomin åren 2017-2018 presenteras. 
Förslaget redovisar budget för tekniska nämndens verksamheter och ger en  
beskrivning av förändringar i verksamheterna, utmaningar för framtiden samt  
tekniska nämndens verksamhetsmål för 2016. 
 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-08-17 § 62. 

 
Beslutsunderlag  
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-08-17 § 62.  
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2015-08-03 
– Bilaga 1: Tillkommande externa driftskostnader 2016-2018 
– Bilaga 2: Budget 2016 samt plan för ekonomin åren 2017-2018, Teknisk verk-

samhet Skattefinansierad 
– Bilaga 3: Budget 2016 samt plan för ekonomin åren 2017-2018, Fastighetsverksamhet 
– Bilaga 4: Budget 2016 samt plan för ekonomin åren 2017-2018, Teknisk verk-

samhet Avgiftsfinansierad 
 

Tekniska nämndens handläggning 
Vid sammanträdet lämnar ekonom Torvald Kullendorff en redogörelse för förslaget. 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att uppdrar åt samhällsbyggnadschefen att göra red-
aktionella ändringar i budgetförslaget. 
 
– Tekniska nämnden beslutar att godkänna driftbudgetförslag enligt skrivelsen 
2015-08-03 från samhällsbyggnadsförvaltningen innebärande att 

 

• nämnden godkänner driftbudgetförslaget enligt tabell A för 2016 med 75 
515 tkr, 2017 med 71 515 tkr och 2018 med 71 515 tkr.   
 

• nämnden uppmärksammar kommunstyrelsen på resursbehov utöver bud-
getram enligt sammanställningarna i tabell B. 
 

• nämnden begär medel ur kommunstyrelsens förfogandemedel för tabell C. 
 

• nämnden föreslår omfördelning av 4 000 tkr från driftbudget till investe-
ringsbudget för 2016. 

./.                Bilaga 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-08-31 
 

TN AU § 67 dnr TN 2014:346.501 
 
 

Revidering av förslag till investeringsbudget avseende projekt 
1636/1110 GC-väg Bjärred-Lund 
 
Ärendebeskrivning 
Ny GC-väg planeras utmed Fjelievägens norra sida från Bjärred Lundavägen/ 
Björkallén till Flädie Kyrkväg, med en planskild korsning under väg 913. Den 
planskilda korsningen ska placeras strax öster om Björkallén och Lundavägen. 
GC-vägen är 3 meter bred och asfalterad. Ny belysning planeras vid platsen för 
planskildhet, utmed väg 913 är den befintliga belysningen tillräcklig. Mellan Bjär-
red och Björkallén föreslås en breddad stödremsa (1 meter) som ska fungera som 
ridväg. Trafikverket är byggherre och vägplanen är fastställd. Arbetet med väg-
planen har skett i samarbete med Lomma kommun. 
 
Mellan Trafikverket och Lomma kommun finns sedan juni 2013 ett genomfö-
rande-/medfinansieringsavtal. Respektive part ges möjlighet att begära omför-
handling av avtalet om avvikelsen vid genomförandet beräknas till mer än 10 %. 
Att genomföra projektet beräknas i avtalet uppgå till 5 500 tkr. Utgifterna delas 
lika mellan parterna, vilket betyder 2 750 tkr för var part. 
 
Projektet finns i Lommas investeringsbudget sedan 2011. Beslutad totalutgift har 
sedan dess reviderats och uppgår sedan 2014 till 3 500 tkr. Utöver avtalsbeloppet 
2 750 tkr ingår ett tillägg med 750 tkr som avser mindre standardhöjning av 
Björkstigen mot Otto Pers väg i syfte att förbättra förbindelsen mot Borgeby. 
 
Trafikverket har efterhand reviderat projektkalkylen och totalutgiften för hela pro-
jektet beräknas i augusti 2015 uppgå till 11 850 tkr varav 850 utgör ridväg. Rid-
vägen är upptagen i Lommas översiktsplan och avses gå längs med GC-vägen från 
Lundavägen, under väg 913 och in på Björkstigen. Övriga tillkommande utgifter: 
– Tunneln ökar i längd på grund av tre körfält över tunneln 
– Grundvattenproblematik (grundvattensänkning, vattendom) 
– Fördyrad markinlösen 
– Arkeologi, projektering och trädplanteringar  
 
Den reviderade projektkalkylen innebär att vardera parten kommer att bära hälften 
av 11 000 tkr, det vill säga 5 500 tkr. För Lomma kommun tillkommer ridväg med 
850 tkr samt bland annat anslutningar mot Lundavägen med 450 tkr. 
 
Ny beräknad totalutgift för Projekt 1636/1110 GC-väg Bjärred-Lund blir således 
5 500 + 850 + 450 = 6 800 tkr vilket innebär en utökning med 6 800 – 3 500 =  
3 300 tkr. 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-08-31 
 

TN § 67 (forts.) dnr TN 2014:346.501 
 
 

GC-vägen är viktig för att länka ihop Flädie och Fjelie med Bjärred. Projektet är 
positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt och för möjligheten till en framtida tågstation i 
Flädie. Placeringen av planskildhet/tunnel ger också möjligheter till förbindelse 
mellan sydöstra Bjärred och Borgeby idrottsområde och skolor och också en när-
mare GC-väg till badplatsen i Bjärred från Lund.  
 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-08-31 § 70. 
 
Beslutsunderlag  
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-08-31 § 70 
– Skrivelse 2015-08-28 från samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
- Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att revidera förslag till in-
vesteringsbudget 2016 – 2018 så att totalutgiften för projekt 1636 GC-väg Bjär-
red-Lund uppgår till 6 800 tkr. 
 
- Tekniska nämnden uppmärksammar kommunstyrelsen på att av totalkostnaden 
för projektet är 850 tkr en anpassning för ridväg i tunneln. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-08-31 
 

TN  § 68 Dnr TN 2015:198.041 
 
 

Revidering av förslag till investeringsbudget 2016 för tekniska 
nämnden samt plan för ekonomin 2017-2018 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har den 29 april år 2015 upprättat förslag till investerings-
budget. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i skrivelse daterad 2015-08-11 
ändringen att en utökning ska göras avseende beläggningsinvesteringar. 
Utökning med 4 000 tkr för år 2016 föreslås göras genom en överföring från drift-
budget till investeringsbudget. Överföringen beskrivs ytterligare i samband med 
behandlingen av ärendet Driftbudget 2016 för tekniska nämnden (tjänsteskrivelse 
från samhällsbyggnadsavdelningen daterad 2015-08-03).  
 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-08-17 § 63. 

 

Beslutsunderlag  
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-08-17 § 63.    
–  Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2015-08-11 
–  Bilaga 1: Förslag till Investeringsbudget 2016 samt ekonomiskt långsiktig plan 

2017-2018 
 

Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att revidera förslag till 
investeringsbudget för 2016-2018 med ändringen att 4 000 tkr för år 2016 avse-
ende beläggningsinvesteringar överförs från driftbudget till investeringsbudget.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-08-31 
 

TN  § 69 Dnr TN 2015:152.003 
 
 

Nämndsplan 2016 för tekniska nämnden 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till nämndsplan 2016 för tekniska nämnden. Enligt ”redovis-
ning av styrsystemets användande” i det så kallade Årshjulet ska nämndsplanen 
antas i samband med budgetarbetet för nästkommande år. Nämndsplanen är grun-
dad på dokumentet Vision 2030 och övergripande mål 2015-2019, fastställd av 
kommunfullmäktige 2015-06-11. Nämndsplanen avser i första hand år 2016 men 
planeringshorisonten är längre. Syftet med nämndsplanen är att ange de viktigaste 
målen för nämndens verksamhet och att utgöra underlag för samhällsbyggnads-
förvaltningens verksamhetsplan.  

 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-08-17 § 64.  

 
Beslutsunderlag  
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-08-17 § 64.   
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen med förslag till nämndsplan 

2016 för tekniska nämnden, 2015-08-11 
 

Tekniska nämnden besluta följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att godkänna Nämndsplan 2016 för tekniska nämn-
den och översända den för hörande till kommunstyrelsen.  
 

./.                Bilaga 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-08-31 
 

TN  § 70 Dnr TN 2015:199.009 
 
 

Plan för intern kontroll 2016 för tekniska nämnden 
 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med styrsystemet och tekniska nämndens så kallade Årshjul ska plan för 
intern kontroll upprättas och antas i samband med budget. Intern kontroll innebär 
att se över rutiner och system som syftar till att säkerställa en ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information 
om verksamheten samt efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med 
mera.  
 
I plan för intern kontroll för tekniska nämnden beskrivs den riskinventering som 
har gjorts, där möjliga hot mot verksamheten har identifierats. Riskerna har priori-
terats och rangordnats. För varje risk har även en sannolikhets- och  
konsekvensbedömning gjorts.  

 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-08-17 § 65.  

 
Beslutsunderlag  
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-08-17 § 65   
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2015-07-11 
– Bilaga 1: Riskanalys (bruttolista) 2016 – tekniska nämnden 
– Bilaga 2: Plan för intern kontroll 2016 för tekniska nämnden  

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att godkänna plan för intern kontroll 2016 för tek-
niska nämnden.  

 
./.                Bilaga 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 11 (13) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2015-08-31 
 

TN  § 71 Dnr TN 2015:134.009 
 
 

Tekniska nämndens aktivitetsplan till kommungemensam  
kommunikationsplan  

 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har 2011-06-09 § 71 beslutat att revidera ”Styrsystem, kvali-
tetssystem för Lomma kommun” på så sätt att de tidigare kvalitetsdeklarationerna 
skall ersättas med annan planerad kommunikation, vilken fastställts i en kommun-
gemensam kommunikationsplan. Kommunfullmäktige har i styrsystemet konsta-
terat att samtliga nämnder/förvaltningar ska involveras i arbetet med att ta fram en 
gemensam kommunikationsplan som sedan fastställs och följs upp årligen av 
kommunstyrelsen. 
 
Den kommungemensamma kommunikationsplanen består av ett huvuddokument 
” Anvisningar för informationsverksamheten med kommunikationsplan” med re-
spektive nämnders aktivitetsplaner som bilagor. Nämndernas aktivitetsplaner ska 
revideras löpande efterhand som informationsinsatser tillkommer eller förändras. 
Uppföljning och revidering av nämndens aktivitetsplan ska ske i februari 2016. 

 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-08-17 § 66.  

 
Beslutsunderlag  
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-08-17 § 66   
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2015-08-11  
– Aktivitetsplan för tekniska nämnden år 2016  

 
Tekniska nämnden besluta följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslag till aktivitetsplan för tekniska 

nämnden 2016 såsom varande bilaga till den kommungemensamma kommunikat-
ionsplanen.  

 
./.                Bilaga 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-08-31 
 

TN  § 72 Dnr TN 2015:61.003 
 
 

Uppföljning av verksamhetsplan 2015 för samhällsbyggnadsför-
valtningen  

 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har beslutat om en verksamhetsplan för sam-
hällsbyggnadsförvaltningen. Verksamhetsplanen beskriver förvaltningens arbete 
för att genomföra tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt kom-
munstyrelsens respektive nämndsplaner. 
 
I en skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2015-08-11 redogör 
samhällsbyggnadschefen för en uppföljning av de verksamhetsmål och aktiviteter 
som har tagits fram utifrån tekniska nämndens nämndsmål.  
 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-08-17 § 67.  

 
Beslutsunderlag  
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-08-17 § 67   
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2015-08-11 

 
Tekniska nämnden besluta följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisningen av verksamhetsplan år 
2015 för samhällsbyggnadsförvaltningen och lägga den till handlingarna.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-08-31 
 

TN § 73  
 
 

Samhällsbyggnadschefen och ordföranden informerar  
 
Ärendebeskrivning  
Samhällsbyggnadschefen lämnar information i följande ärenden: 
- En ny förvaltningsjurist har rekryterats och börjar 2015-09-01 
- En ny VA-chef har rekryterats och börjar 2015-12-01 
- Pågående återställning efter de fiberarbeten som görs i kommunen  
- Pågående ärende angående MIDROC 
- Pågående projekt i Bjärred 

 
Ordförande Alf Michelsen lämnar information i följande ärende:  
- Trafiklösning i Strandstaden  

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
  


